
 

 
 

รายงานผลการด าเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 
(เอกสารแนบการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

ครั้งท่ี 12/2559 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2559) 

 

**************************************************** 

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล 
ส านักบริหารงานกลาง 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
พฤศจิกายน 2559 



สรุปผลการด าเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 4) 

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนมีการจัดการ 

(แผน) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังมีการจัดการ 
(ผลไตรมาสที่ 3) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังมีการจัดการ 
(ผลไตรมาสที่ 4) 

หมายเหตุ 

1. ผลการด าเนินงานในภาพรวมยงัไม่เป็นไปตามแผน 
กลยุทธ์หลักขององค์กร 

S สูงมาก 
(๒๐) 

ปานกลาง 
(๓) 

ปานกลาง 
(๓) 

มีการชะลอการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ (ระบบ
ขนส่งมวลชน) และยุทธศาสตร์ที่ ๔ (พัฒนาข้อมูลและ
เครือข่ายท่องเที่ยว) เนื่องจาก สพค. อยู่ระหว่าง
ทบทวนวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สพค. ใหม่ 

2. EBIDA ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย 

S สูงมาก 
(๑๕) 

สูงมาก 
(๒๕) 

สูงมาก 
(25) 

EBIDA ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
โดยเป้าหมาย : ๘.๑๑ ล้านบาท  
ผล : -13.29 ล้านบาท 

3. อุบัติเหตุและอันตรายจากการให้บริการนักท่องเที่ยว
ของเชียงใหมไ่นท์ซาฟาร ี

O สูง 
(๑๒) 

ปานกลาง 
(๖) 

ปานกลาง 
(๖) 

มีการเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการให้บริการ
นักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวถูกกวางชน เป็นต้น  

4. เจ้าหน้าที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไดร้ับอุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติงาน 

O สูง 
(๑๒) 

ปานกลาง 
(๖) 

ปานกลาง 
(6) 

ไตรมาสที่ 4 ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน 
ปี 2559 : มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บถูกสัตว์ท าร้าย 2 
คน  

5. การขาดแคลนน้ าของเชียงใหมไ่นท์ซาฟารีใน 
ช่วงฤดูแล้ง 

O สูง 
(๑๒) 

ต ่า 
(๑) 

ต่ า 
(๑) 

ไม่มีปญัหาการขาดแคลนน้ าในส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟาร ี

6. รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์ประชุมฯไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย 

S สูง 
(๑๒) 

สูง 
(๙) 

สูง 
(๙) 

มีรายได้จากการด าเนินงาน 25.58 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 63.95 ของเป้าหมาย 

7. สุขอนามยัของผู้ใช้บริการรา้นอาหารและเครื่องดื่ม
ของเชียงใหมไ่นท์ซาฟาร ี

O สูง 
(๑๐) 

ปานกลาง 
(๖) 

ปานกลาง 
(6) 

ไตรมาสที่ 4 ไมม่ีนักท่องเที่ยวเกิดปัญหาในเรื่องของ
สุขอนามัย 
ปี 2559 : นักท่องเที่ยวอาหารเปน็พิษ 1 ครั้ง 

8. สัตว์ป่วยและตายแบบผิดปกติจากอุบัติเหตุ  
โรคระบาด และความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน 

O สูง 
(๑๐) 

สูง 
(๑๒) 

สูง 
(๑๒) 

ไตรมาสที่ 4 มีสัตวป์่วยและตายจากอุบัติเหตุและโรค
ระบาด 
ปี 2559 : 
1. สัตว์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 12 ตัว 
    สัตว์ตายจากอุบัติเหตุ 3 ตัว 
2. สัตว์ป่วยจากโรคระบาด 47 ตัว 
    สัตว์ตายจากโรคระบาด 2 ตัว 

9. ภัยธรรมชาติ จากอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัยของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
 

O สูง 
(๑๐) 

ปานกลาง 
(๓) 

ต่ า 
(1) 

ไม่เกดิภัยธรรมชาติในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
 



ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนมีการจัดการ 

(แผน) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังมีการจัดการ 
(ผลไตรมาสที่ 3) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังมีการจัดการ 
(ผลไตรมาสที่ 4) 

หมายเหตุ 

10. ความปลอดภัยของผู้มาใช้บรกิารศูนย์ประชุมฯ O สูง 
(๙) 

ปานกลาง 
(๖) 

ปานกลาง 
(6) 

ไตรมาสที่ 4 ไมม่ีอุบัติเหตุจากผู้ใช้บริการแตม่ีการ
แจ้งของและทรัพย์สินหาย 
ปี 2559 : มีอุบัติเหตุ 2 ครั้ง และมีการแจ้งของ
หาย 16 ครั้ง 

11. จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

O สูง 
(๙) 

สูง 
(๙) 

ต่ า 
(2) 

มีการเข้าใช้บริการ 99 ครั้ง จากเป้าหมาย 100 
ครั้ง ของปีงบประมาณ 2559 

12. สัตว์หลุดจากส่วนแสดง,คอกกกัสัตว ์ O สูง 
(๕) 

ปานกลาง 
(๓) 

ปานกลาง 
(3) 

ไตรมาสที่ 4 ไมม่ีสตัว์หลดุส่วนแสดงและคอกกักสัตว์ 
ปี 2559 : มีสตัว์หลดุทั้งหมด 8 ครั้ง 

13. อุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะนอกสถานที ่ O ปานกลาง 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

ปานกลาง 
(3) 

ไตรมาสที่ 4 ไมม่ีอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ
นอกสถานท่ี 
ปี 2559 : มีอุบัติเหตุจากการใช้รถของ สพค. 
จ านวน 4 ครั้ง 

14. ความไม่เสถียรภาพของระบบ IT O ปานกลาง 
(๓) 

ปานกลาง 
(๓) 

ปานกลาง 
(๓) 

ไม่มมีีปัญหาด้านเสถียรภาพของระบบ IT แต่มี
ปัญหาจากการ Restart ของ Server ฐานข้อมูล ซึ่ง
เป็นความเสี่ยงท่ียอมรับได ้

หมายเหตุ : S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)         O = ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) 



๑. ผลการด าเนิน
งานในภาพรวมยงั
ไม่เป็นไปตามแผน
กลยทุธ์หลักของ
องค์กร

ด้านกลยทุธ์
(Strategic 

Risk)

ส านักบริหาร
งานกลาง/

ส านัก
พ ฒนาธรุกิจ
และโครงการ

พิเศษ

4 5 20 สูงมาก 12 เดือน มาตรการปดิความเสี่ยง
1) ทบทวนกลยทุธข์ององค์กร 
ก าหนดแผนงาน/โครงการที่
ตอบสนองกลยทุธพ์งิคนคร 
2) ศึกษาภาระกิจที่ซ้อนทับกับ
หน่วยงานอื่นให้ชัดเจน

1) สพค. ได้เสนอโครงการที่
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของ
ส านักงานและได้รับอนุมัติ
งบประมาณปี 2559 ตาม
กรอบยทุธศาสตร์ ณ 30 ก.ย.
 59 จ านวน 58.22 ล้านบาท
 ดังนี้
ยทุธศาสตร์ที่ 1 วงเงิน 17.73
ล้านบาท (14 รายการ)
ยทุธศาสตร์ที่ 2 วงเงิน 28.97
ล้านบาท ( 6 รายการ)
ยทุธศาสตร์ที่ 3 วงเงิน -  
ยทุธศาสตร์ที่ 4 วงเงิน -
ยทุธศาสตร์ที่ 5 วงเงิน 6.17
ล้านบาท ( 5 รายการ)
ยทุธศาสตร์ที่ 6 วงเงิน 5.48
ล้านบาท (4 รายการ)
2) การด าเนินโครงการต่างๆ 
ไม่ซ้อนทับกบัหน่วยงานอื่น

3 1 3 ปานกลาง 12 เดือน

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
มีการชะลอการด าเนินงาน
ตามยทุธศาสตร์ที่ ๓ และ
ยทุธศาสตร์ที่ ๔ เนือ่งจาก 
สพค. อยู่ระหว่างทบทวน
วัตถปุระสงค์การจดัต้ัง สพค. 
ใหม่

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายงานผลการบริหารความเสีย่งของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในปีงประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที ่4)

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

1



ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

2. EBITDA ของ
เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

ด้านกลยทุธ์
(Strategic 

Risk)

สนง. 
เชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี

3 5 15 สูงมาก 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
1) เพิ่มรายได้จากการด าเนนิ
งานทุกกจิกรรม
 2) ลดรายจ่าย/ประหยัด
ค่าใช้จ่ายที่ไมจ่ าเปน็
ขอ้มลูพ้ืนฐาน
1)  EBITDA ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2558 คือ 7.3792 ล้านบาท
2) เปา้หมาย EBIDA ป ีพ.ศ. 
2559 คือ 8.1172 ล้านบาท

1) EBITDA ของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี ณ 30 กนัยายน 59 
เท่ากบั -13.29 ล้านบาท
(รายได้ = 174.49 ล้านบาท
 และรายจา่ย = 187.79 
ล้านบาท)
2) รายได้ที่เพิ่มขึ้น 3 ล าดับ 
ได้แก่
 - รายได้จากการเขา้ชมสวน
สัตว์ เพิ่มขึ้น 28.78 ล้านบาท
 คิดเป็นร้อยละ 11.90
 - รายได้จากการจ าหน่าย
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
เพิ่มขึ้น 1.70 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 18.64
 - เงินบ ารุงบ้านพักของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มขึ้น 
0.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 32.25
3) รายจา่ยที่ลดลง 3 ล าดับ 
ได้แก่

5 5 25 สูงมาก 12 เดือน

 - ค่าศึกษาและวิจยั ลดลง 
4.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 69.29 
- ค่าใช้จา่ยบุคลากร ลดลง 
4.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 23.04
 - ค่าประชาสัมพันธ์และค่า
พิมพ์ ลดลง 4.11 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 73.66

2



ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - EBITDA ของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3. อุบัตเิหตแุละ
อันตรายจากการ
ให้บริการ
นักท่องเทีย่วของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง.เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

4 3 12 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
1) มีการแนะน านักท่องเที่ยว
กอ่นเขา้ชม
2) จดัระบบให้สัตว์อยู่ห่างจาก
นักท่องเที่ยวหรือมีตัวกั้น
ระหว่างนักท่องเที่ยวกบัสัตว์
3) กั้นสัตว์ที่มีอนัตรายเพื่อ
ไม่ให้นักท่องเที่ยวเขา้ใกล้
4) กกักวางที่ปล่อยอสิระเขา้
เกบ็ในคอกกกัเพื่อลดจ านวน 
และควบคุมการผสมพันธุ์ 
5) การป้องกนัอบุัติเหตุจาก
การนัง่รถชมสัตว์
6) จดัอบรมขบัขี่รถเชิงป้องกนั
อบุัติเหตุและการดูแลรักษารถ
ลากพ่วงอยา่งถกูวิธีปีละคร้ัง
7) จดัหาพยาบาลมาประจ าจดุ
ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
8) จดัหารถพยาบาลพร้อม
เคร่ืองมือทางการแพทย(์AED)
9) จดัอบรมการปฐมพยาบาล

1) มีการแนะน านักท่องเที่ยว
กอ่นเขา้ชม ดังนี้
   - แนะน าวิธีการให้อาหาร
ส าหรับสัตว์ที่อาจเกดิอนัตราย
แกน่ักท่องเที่ยวในขณะนัง่รถ
   - มีการติดป้ายแนะน าวิธี
การปฏิบัติตน ระหว่างการนัง่
รถชมสัตว์ไว้ในสถานีขึ้นรถ 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวอา่น
ระหว่างรอขึ้นรถชมสัตว์
   - มีการติดป้ายเตือนบนรถ
ชมสัตว์ทั้งพ่วงหน้าและพ่วง
หลัง
2) จดัระบบให้สัตว์อยู่ห่าง
จากนักท่องเที่ยว หรือมีตัวกั้น
ระหว่างนักท่องเที่ยวกบัสัตว์ 
ดังนี้
   - มีการเพิ่มเหล็กกั้นบนรถ
ลาก เพื่อจดัระบบให้สัตว์อยู่
ห่างจากนักท่องเที่ยวในระหว่าง
การนัง่รถชมสัตว์

2 3 6 ปานกลาง 12 เดือน

เบือ้งต้นปีละสองคร้ัง
10) การป้องกนัอบุัติเหตุจาก
สัตว์ใหญ่ในการแสดงกจิกรรม
โชว์พาเหรดสัตว์

3) เนือ่งจากยงัไม่สามารถกั้น
สัตว์จ าพวกม้าลาย ซ่ึงเป็น
สัตว์ที่สามารถกอ่ให้เกดิ
อนัตรายในระหว่างนัง่รถชม
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11) ผู้ควบคุมดูแล และ
ตัดสินใจในกรณีมีเหตุฉกุเฉนิ

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ
 2558)
1) ช่วง 12 เดือน เกดิ
อบุัติเหตุจากการให้บริการ
นักท่องเที่ยวจ านวน 4 คร้ัง
: อบุัติเหตุที่เกดิจากสัตว์ 3 
คร้ัง            
: อบุัติเหตุทั่วไป เช่น กรง รถ
ลาก 1 คร้ัง
2) ตลอดปีงบประมาณ 
2558 มีการตัดเขากวาง
ปล่อยอสิระที่มีโอกาสเส่ียง

สัตว์ได้ ดังนัน้ทางเจา้หน้าที่ได้
มีการเพิ่มความถี่ในการแจง้
เตือน และ แนะน าวิธีการให้
อาหารที่ถกูวิธีและปลอดภัย
แกน่ักท่องเที่ยวในระหว่าง
การนัง่รถชมสัตว์ และระยะที่
ผ่านมามีการเปล่ียนระบบการ
ซ้ือสินค้าเป็นแบบบัตรเติมเงิน
 ท าให้นักท่องเที่ยวซ้ืออาหาร
น้อยลง ท าให้สัตว์ไม่เขา้ใกล้
รถลาก จงึลดการเกดิอบุัติเหตุ
จากสัตว์ได้ในกรณีหนึง่ และมี
การระงับกจิกรรมโชว์สัตว์ที่
เส่ียงต่อการเกดิอนัตรายเอาไว้
กอ่น พร้อมระดมความคิด

ท าร้ายนักท่องเที่ยวไปจ านวน
 25 ตัว

หรือหาวิธีการจดัการเพิ่ม
ความปลอดภัยให้ให้มากขึ้น
4) ด าเนินการกกักวางที่ปล่อย
อสิระบางส่วนที่มีโอกาสเส่ียง
ท าร้ายนักท่องเที่ยวเขา้ในคอก
กกัเพื่อลดจ านวนและควบคุม
การผสมพันธุ์ และด าเนินการ
ตัดเขากวางตัวผู้ที่แหลมคม 
เพื่อลดอนัตรายที่อาจเกดิจาก
สัตว์ได้
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5) มีการป้องกนัอบุัติเหตุจาก
การนัง่รถชมสัตว์ ดังนี้
    - มีคู่มือตรวจเช็ครถกอ่น
และหลังการใช้งานทุกคร้ัง
    - มีเจา้หน้าที่รับผิดชอบใน
การตรวจเช็ครถอยา่งชัดเจน 
และ มีคู่มือป้องกนัอบุัติเหตุ
และจดัการเมือ่เกดิอบุัติเหตุ
6) มีการจดัอบรมขบัขี่รถเชิง
ป้องกนัอบุัติเหตุและการดูแล
รักษารถลากพ่วงอยา่งถกูวิธี 
เมือ่วันที่ 4 ส.ค. 58
7) ด าเนินการจดัหาพยาบาล
ประจ าจดุที่เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เวลาท าการ 
16.00-22.00 น. และ
จดัหาวิทยส่ืุอสารชุดใหม่ เพื่อ
ใช้ในการส่ือสาร ประสานงาน
 พร้อมชุดปฐมพยาบาล เพื่อ
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

 ทั้งนีผู้้ปฏิบัติงานสามารถท า
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นได้
8) มีการประสานงานกบัเร่ือง
รถรับ-ส่ง นักท่องเที่ยว กรณี
เกดิเหตุฉกุเฉนิ และยกระดับ
มาตรฐานอปุกรณ์ที่ใช้
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้มี
มาตรฐานมากขึ้น ดังนี้
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  - โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้
หมอ
  - รถหน่วยแพทยฉ์กุเฉนิ 
1669 ของอบต.หนองควาย
  - รถตู้ของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี
9) มีการจดัอบรมปฐม
พยาบาล ดังนี ้
  - อบรมหลักสูตรการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น/ยกเคล่ือน
ยา้ยผู้ป่วยและการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน วันที่ 26-28 ก.พ.
 59 (หลักสูตร 1 วัน)
 - มีการอบรมหลักสูตรปฐม
พยาบาลและช่วยปฏิบัติ
การแพทยฉ์กุเฉนิขั้นพื้นฐาน 
(EMR) วันที่ 7-11 มีนาคม  
2559 (หลักสูตร 5 วัน)
  - จดัอบรมหลักสูตรการฝึก
ทบทวนปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
วันที่ 3 ส.ค. 59 (หลักสูตร 1
 วัน)
 - จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การแพทยฉ์กุเฉนิ (EMS Rally
 Chiang Mai Night Safari 
2016) วันที่ 20-21 
กนัยายน 2559
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10) ปรับกจิกรรมโชว์
พาเหรดสัตว์ โดยเลือกแต่สัตว์
ขนาดเล็กเขา้ร่วมการแสดง 
เพื่อลดความเส่ียงต่อการเกดิ
อนัตรายจากการชมกจิกรรม
ของนักท่องเที่ยว
11) มีการจดั Suprevisor 
และสัตวแพทย ์ประจ าวัน 
เพื่อคอยดูแลและแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ในช่วงระหว่างเปิด
บริการให้กบันักท่องเที่ยว

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
1) ไตรมาสที่ 4 เกดิอบุัติเหตุ
จากการให้บริการ
นักท่องเที่ยวจ านวน 10 คร้ัง
- อบุัติเหตุที่เกดิจากสัตว์ เช่น 
เขากวาง แมลงสัตว์กดัต่อย 
จ านวน  7 คร้ัง
- อบุัติเหตุทั่วไป เช่น กรง รถ
ลาก สถานที่ช ารุด จ านวน 3 
คร้ัง
2) ไตรมาสที่ 4 ไม่มีการเกดิ
อบุัติเหตุจากการให้บริการนัง่
รถชมสัตว์ (ไตรมาสที่ 1 
นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจบ็ 3 
คร้ัง, ไตรมาสที่ 2 และไตร
มาสที่ 3 ไม่มีการเกดิอบุัติเหตุ
จากการนัง่รถชมสัตว)์
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3) ไตรมาสที่ 4 ไม่มี
นักท่องเที่ยวป่วยกะทันหัน
ระหว่างนัง่รถชมสัตว์ในโซน
4) ไตรมาสที่ 4 เดือน
กนัยายน ได้มีการหยดุ
จ าหน่ายอาหารสัตว์ให้กบั
นักท่องเที่ยว ท าให้ลดความ
เส่ียงระหว่างนักท่องเที่ยวกบั
สัตว์ได้ระดับหนึง่

4. เจ้าหน้าทีข่อง
เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีไดร้ับ
อุบัตเิหตจุากการ
ปฏิบัตงิาน

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง.เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

4 3 12 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
1) มีการแจกคู่มือการ
ปฏิบัติงานส าหรับเจา้หน้าที่
บริหารสวัสดิภาพสัตว์ และจดั
อบรมการปฏิบัติงานให้แก่
เจา้หน้าที่ใหม่
2) ก าหนดมาตรการการ
ท างานในคอกสัตว์ดุร้ายต้อง
เขา้พร้อมกนัอยา่งน้อย 2 คน
ขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือกนัใน
กรณีเกดิเหตุฉกุเฉนิ  
3) การใช้อปุกรณ์เคร่ืองกล
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ มี
การตรวจเช็คความพร้อมกอ่น
การใช้งาน และมีผู้ดูแล
รับผิดชอบในอปุกรณ์แต่ละชิ้น
 หากมีการช ารุดให้ท าการแจง้
ซ่อมแซมทันที

1) ในช่วงเวลา 9.00-9.20 
น. ของทุกวันองัคารและ
พฤหัสบดี ฝ่ายบริหารจดัการ
สัตว์มีการเขา้แถวและเรียก
ประชุมเจา้หน้าที่ เพื่อชี้แจง
การท างานและก าชับเร่ือง
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ า   
2) ยงัคงมีการเขา้ปฏิบัติงาน
ในคอกสัตว์ดุร้ายเพียงล าพังอยู่
 เนือ่งมาจากผู้ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ
3) การใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือ
ต่างๆมีการตรวจเช็คสภาพอยู่
เสมอโดยผู้รับผิดชอบที่ได้
ก าหนดไว้ และมีการแจง้ซ่อม
เมือ่ช ารุด 

3 2 6 ปานกลาง 12 เดือน
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สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
1) ไตรมาส 4 ไม่มีเจา้หน้าที่
ได้รับบาดเจบ็จากการถกูสัตว์
ท าร้าย (ไตรมาสที่ 1 เจา้หน้าที่
ได้รับบาดเจบ็จากถกูสัตว์ท า
ร้าย 2 คน ส่วนไตรมาสที่ 2 
และ 3 ไม่มีเจา้หน้าที่ได้รับ
บาดเจบ็จากการถกูสัตว์ท าร้าย)
2) ไตรมาสที่ 4 ไม่มีเจา้หน้าที่
ได้รับบาดเจบ็จากอบุัติเหตุใน
การท างาน

5. การขาดแคลน
น้ าของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีในช่วง
ฤดแูล้ง

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง.เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

4 3 12 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
1) ท าการยา้ยที่ให้ความชุ่ม
ชื้นแกสั่ตว์และเขา้ใกล้ตัวสัตว์
มากยิ่งขึ้น
2) ทดสอบการเปิดน้ าจากปัม้
บาดาล ให้พร้อมส าหรับการ
ใช้งานอยา่งสม่ าเสมอ
3) สูบน้ าขึ้นแท็งค์ส ารองที่มี
อยู่ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้
เต็มทุกที
4) ตรวจสอบท่อน้ าที่ช ารุด
เสียหาย และรีบด าเนินการ
ซ่อมโดยเร็ว
5) หาแหล่งน้ าส ารองจาก
ภายนอกของก านันถา ซ่ึงมี
บ่อน้ าจ านวน 3 บ่อ โดยใช้รถ
ขนน้ าของส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีไปสูบจากบ่อ

1) มีการส ารองน้ าใช้ส าหรับ
ให้สัตว์เพื่อบริโภคสม่ าเสมอ
2) มีการตรวจเช็ควัสดุ
อปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาระบบท่อน้ า
ทุกวัน และมีผู้รับผิดชอบใน
การตรวจเช็ค
3) มีการตรวจสอบระบบน้ า
หากมีระบบน้ าจดุใดช ารุด จะ
ท าการซ่อมแซมทันที
4) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ส ารวจถงัเกบ็น้ าที่มีทั้งหมด 
ทั้งพื้นที่ที่ให้บริการ
นักท่องเที่ยว โซนแสดงสัตว์
และแหล่งน้ าส ารอง รวมถงึ
แหล่งเกบ็กกัน้ าภายนอก
5) มีการลดการใช้น้ าบางจดุ 
ได้แก ่การล้างท าความสะอาด

1 1 1 ต่ า 12 เดือน

9



ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ในระยะทาง 11 กม. จาก
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คอกสัตว์ที่แต่เดิมใช้สายยาง 
ฉดีน้ าเป็นหลัก ให้มาเป็นการ
ใช้ไม้กวาดท าความสะอาดส่ิง
สกปรกชิ้นใหญ่ๆกอ่น แล้วจงึ
ใช้น้ าฉดีล้างท าความสะอาด
6) ท าการขดุลอกขยะหน้าท่อ
น้ าที่มาจากห้วยแม่เหียะหลวง
หลังส้ินฤดูฝน อยา่งน้อยปีละ
1 คร้ัง
7) มีการเขา้ร่วมประชุมกบั
ผู้ใช้น้ าแม่แตงและกรม
ชลประทานในเร่ืองแผนการ
สูบน้ าเขา้พื้นที่โครงการอยา่ง
ใกล้ชิดทุกคร้ัง

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - ในไตรมาสที่ 4 ไม่มีปัญหา
การขาดแคลนน้ าในส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

6 รายไดจ้ากการ
ด าเนินงานของศูนย์
ประชุมฯ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

ด้านกลยทุธ์
(Strategic 

Risk)

ศูนยป์ระชุมฯ 3 4 12 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
 1) จดัท าแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์
 2) จดักจิกรรม/Event ให้
สอดรับเทศกาลส าคัญต่างๆ
 3) มีการจดัท าโปรโมท หรือ 
Package เพื่อเป็นทางเลือก
ในการเขา้ใช้บริการ
 

1) มีแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์รระยะส้ันใน
การเขา้แนะน า และ เสนอ
ขายศูนยป์ระชุมฯ ใน
หน่วยงานราชการทั้ง
ส่วนกลางและภายในจงัหวัด
เชียงใหม่
 2) มีการจดัท าโปรโมชั่นหรือ
 Package เพื่อเป็นทางเลือกใน

3 3 9 สูง 12 เดือน
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ
 2558)
 - รายได้จาการด าเนินงาน
ของศูนยป์ระชุม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คือ 20 ล้านบาท
 - เป้าหมายรายได้ของศูนย์
ประชุมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 คือ 40 ล้านบาท

การเขา้มาใช้บริการแบบครบ
วงจร ประกอบด้วย ราคาพื้นที่
 พร้อมอาหาร เป็นต้น
 3) ติดตามกลุ่มลูกค้าเกา่ที่มา
ใช้บริการเพื่อให้เกดิการใช้
บริการซ้ า 

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - ณ 30 ก.ย. 59 มีรายได้
จากการด าเนินงาน 25.58 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
63.95 ของเป้าหมาย

7. สุขอนามัยของ
ผู้ใช้บริการ
ร้านอาหารและ
เครื่องดืม่ของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง.เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

2 5 10 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
1) มีการจดัการและจดัท า
หลักเกณฑ์ในการควบคุม
มาตรฐาน ขอ้ก าหนดคุณภาพ
ในการให้บริการของร้านค้า
ต่างๆ ที่เขา้มาให้บริการ 
outsource ด้านอาหาร
ต้องได้มาตราฐานอาหาร
ปลอดภัยรับรองจาก
หน่วยงานสาธารณูปโภค 
รวมถงึมีการจดัการด้าน
สุขอนามัยและความสะอาด
ของพื้นที่ภายในเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี
2) หมัน่ควบคุมดูแลและบ ารุง
รักษาระบบสาธารณูปโภค

1) มีการจดัท าหลักเกณฑ์ใน
การควบคุมมาตรฐานคุณภาพ
ร้านค้า Outsource ทางด้าน
อาหารให้มีความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเกา่
ต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา โดยมี
การควบคุมวิธีการและ
มาตรฐานของอาหารต้ังแต่ 
การใช้ภาชนะในการจ าหน่าย
อาหารให้เป็นรูปแบบการ
จดัต้ังร้านค้า, การรักษาความ
สะอาดของร้านค้าต่างๆ ให้
เป็นไปในทางเดียวกนั เพื่อ
สุขอนามัยและความสะอาด
ของอาหารภายในพื้นที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

3 2 6 ปานกลาง 12 เดือน
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

พื้นฐานของหน่วยงาน โดยใช้
หลัก 5 ส. ให้มีความเขม้งวด
มากขึ้นและให้ถกูต้องตาม
หลักมาตราฐานของสาธารณสุข
๓) มีการจดัการและจดัท า
หลักเกณฑ์ในการควบคุม 
Supplier,ควบคุมคุณภาพ
สินค้าต่างๆที่น ามาจ าหน่าย 
(Food Safety) ในพื้นที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ
 2558)
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ไม่ได้มีการบันทึกสถติิด้าน
สุขอนามัยของนักท่องเที่ยวไว้

2) มีการควบคุมดูแลเขม้งวด
มากขึ้นในเร่ืองของ
สาธารณูปโภค ส่ิงแวดล้อม 
ระบบน้ า ระบบไฟพื้นฐานใน
พื้นที่ให้บริการเกี่ยวกบัอาหาร
เพื่อให้ร้านอาหารเป็นไปตาม
มาตรฐานสาธารณสุข และถกู
สุขอนามัย
๓) มีการจดัท าหลักเกณฑ์ใน
การควบคุม Supplier ที่ส่ง
สินค้าให้แกส่ านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีเพื่อควบคุม
ตรวจเช็คคุณภาพมาตราฐาน
สินค้าต่างๆที่น ามาส่งมอบ
เพื่อน ามาจ าหน่าย (Food 
Safety) ให้แกน่ักท่องเที่ยวที่
เขา้มาเที่ยวชมในพื้นที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้มี
ความปลอดภัยถกูสุขอนามัย

ทางด้านโภชนาการและสินค้า
มีมาตราฐานคุณภาพดีกอ่น
น ามาวางจ าหน่าย

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
- ไตรมาสที่ 4 ไม่มี
นักท่องเที่ยวเกดิปัญหาจากใน
เร่ืองของสุขอนามัยด้าน
อาหารหรือร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืมของเชียงใหม่ไนท์
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ซาฟารี (ในไตรมาสที่ 1 
นักท่องเที่ยวอาหารเป็นพิษ 1
 คร้ัง ส่วนไตรมาสที่ 2 และ 3
 ไม่มีนักท่องเที่ยวเกดิปัญหา
ด้านสุขอนามัย)

8. สัตวป์่วยและ
ตายแบบผิดปกต ิ
จากอุบัตเิหต ุโรค
ระบาด และความ
ผิดพลาดของ
ผู้ปฏิบัตงิาน

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง.เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

2 5 10 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
 - การบาดเจ็บและตายจาก
อุบัตเิหตุ
1) เพิ่มทักษะของเจา้หน้าที่
ให้มีความรู้ในการจดัการที่
เหมาะสม
2) จดัที่อยู่อาศัยให้สัตว์อยา่ง
เหมาะสมและปลอดภัย
 - การป่วยและตายจากโรค
ระบาด
1) ท าการจา่ยยาปฏิชีวนะ
และวิตามินเพื่อลดการป่วย
ในช่วงเปล่ียนฤดูกาล
2) ท าวัคซีนให้แกลู่กสัตว์เกดิ
ใหม่ และถา่ยพยาธิตาม
โปรแกรมสุขภาพประจ าปี
3) ลดการสัมผัสระหว่าง
นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภาย
นอกกบัสัตว์ โดยเฉพาะกลุ่ม
สัตว์ที่ไวต่อโรค เช่น ลูกสัตว์ 
สัตว์ป่วย สัตว์กกัโรค

  - การบาดเจ็บและตายจาก
อุบัตเิหตุ
1) มีการจดัอบรมเจา้หน้าที่
ฝ่ายบริหารจดัการสัตว์ที่เขา้
ท างานใหม่ในปีงบประมาณ 
2559 
2) มีการปรับปรุงคอกกกัและ
ส่วนแสดงของสัตว์ในหลายๆ
จดุ เพื่อให้มีความเหมาะสม
และปลอดภัยมากขึ้นตาม
สภาพการเล้ียงและ
ส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนไป

 - การป่วยและตายจากโรค
ระบาด
1) มีการจา่ยยาปฏิชีวนะและ
วิตามินให้แกสั่ตว์ตาม
โปรแกรมสุขภาพที่วางไว้
2) มีการท าวัคซีนและถา่ย
พยาธิตามโปรแกรมสุขภาพ
3) มีการจ ากดัพื้นที่และท า

3 4 12 สูง 12 เดือน

4) มีมาตรการกกัโรคสัตว์ที่
รับเขา้ใหม่ เป็นเวลาอยา่งน้อย

ร้ัวกั้นไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวขอ้งเขา้
มาสัมผัสตัวสัตว์ได้โดยตรง
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

 30 วัน กอ่นยา้ยเขา้ไปรวม
ฝูงกบัสัตว์เดิมที่มีจดัแสดง
5) ท าหมันแมวจรจดัที่อยู่ใน
พื้นที่ส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี ตรวจโรคติดต่อ และ
ท าวัคซีนป้องกนัโรค กอ่น
ผลักดันออกจากพื้นที่สชน.
โดยหาผู้ใจบุญมาอปุการะ

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ
 2558)
- การบาดเจบ็และตายจาก
อบุัติเหตุ
   - บาดเจบ็ 81 ตัว
   - ตาย 5 ตัว 
- การป่วยและตายจากโรค
ระบาด
   - ป่วย 9 ตัว
   - ตาย 5 ตัว

4) มีการตรวจเช็คคุณภาพน้ า
ส าหรับให้สัตว์ใช้บริโภคในแต่
ละจดุเล้ียงสัตว์

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
- การป่วยและตายจาก
อุบัตเิหตุ
1) ด าเนินการแยกสัตว์เพศผู้
วัยรุ่นออกจากตัวจา่ฝูง เพื่อ
ลดการต่อสู้กนั
2) พบสัตว์ป่วยจากอบุัติเหตุ 
5 ตัว คือ ม้าแกลบ ช้างล้ม 
เม่นใหญ่แผงคอยาวเผือก เม่น
ใหญ่แผงคอยาว และนก
กระต๊ัวหงอนเหลืองขาหัก 
(ไตรมาสที่ 1 = 8 ตัว , ไตร
มาสที่ 2 = 3 ตัว ไตรมาสที่ 3
 = 1 ตัว)
3) พบสัตว์ตายจากอบุัติเหตุ
 1 ตัว คือนกแกว้ซันคอนนัวร์ 
(ไตรมาสที่ 1 = 1 ตัว,ไตร
มาสที่ 2 = 1 ตัว, ไตรมาสที่ 
3 = 1 ตัว)

 - การป่วยและตายจากโรค
ระบาด
1) ไตรมาสที่ 4 พบสัตว์ป่วย
จากโรคระบาด 47 ตัว คือ 
กระทิง 5 ตัว, วาตูซ่ี 14 ตัว,
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กดููใหญ่ 6 ตัว, นิลกาย 4 ตัว, 
เลียงผา 6 ตัว, อฐูโหนกดียว 
4 ตัว, อฐูสองโหนก 3 ตัว, 
จามรี 1 ตัว, วัวแดง 4 ตัว
2) ไตรมาสที่ 4 พบสัตว์ตาย
จากโรคระบาด 1 ตัว คือ 
เลียงผา
3) ไตรมาสที่ 4 แมวจรจดั
ลดลง ไม่พบสุนัขจรจดั

9. ภัยธรรมชาต ิ
จากอัคคีภัย อุทกภัย
 และวาตภัยของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง.เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

2 5 10 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง 
 - ภัยจากอัคคีภัยและไฟป่า
๑) ติดตามเฝ้าระวังจากการ
แจง้เตือนของหน่วยงานต่าง
๒) จดัก าลัง รปภ.เวรยาม 
ตรวจตราเฝ้าระวังตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง
๓) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า/
อเิล็กทรอนิกส์และพื้นที่อยา่ง
สม่ าเสมอ
๔) ก าจดัวัชพืช ใบไม้ใบหญ้า
แห้ง เชื้อเพลิงที่มีความเส่ียง
ในการเกดิไฟ
๕) จดัท าแนวกนัไฟป่ารอบ
พื้นที่ต่อเนือ่ง
๖) จดัเตรียมรถบรรทุกน้ า
และอปุกรณ์เคร่ืองมือในการ
เฝ้าระวังเหตุ
๗) ซักซ้อมแผนป้องกนัและ
อพยพ ปีละคร้ัง

 - ภัยจากอัคคีภัยและไฟป่า
๑) ได้ติดตามขอ้มูลขา่วสาร
การประกาศเตือน เช่น
สถานการณ์ภัยแล้ง จากกรม
อทุยานฯ กรมอตุุวิทยา กรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยทุกวัน
๒) มีการมอบหมายเจา้หน้าที่
รักษาความปลอดภัยจดัก าลัง 
รปภ.เวรยามตรวจตราเฝ้า
ระวัง ทุกๆ 2-3 ชั่วโมง
๓) มีค าส่ังมอบหมายให้
ผู้ปฏิบัติงานชายของ สชน. 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการ
เฝ้าระวังไฟป่าทุกคืนเป็น
ระยะเวลา 3-4 เดือน ในช่วง
ฤดูแล้ง
๔) มีการจดัท าแนวกนัไฟป่า
รอบพื้นที่ ในส่วนที่เป็นพื้นที่
ป่าไม่สามารถเขา้ถงึได้โดย

1 1 1 ต่ า 12 เดือน

15



ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

๘) จดัอบรมเจา้หน้าที่
๙) จดัท าประกนัอคัคีภัย

 - ภัยจากพายลุมแรง/น้ าท่วม
๑) ติดตามเฝ้าระวังการแจง้
เตือนสภาพอากาศของหน่วย
งานต่างๆ
๒) ก าชับให้แต่ละงานหมัน่
ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย
การจดัเกบ็ทรัพสินที่รับผิดชอบ
เพื่อป้องกนัการได้รับความ
เสียหายหากเกดิภัย
๓) ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ที่แห้งตาย
 เพื่อป้องกนัการหักโค่น

 - ภัยจากดนิถล่ม ดนิสไลท์ 
ในฤดฝูน
๑) ส ารวจสภาพหน้าดินใน
บริเวณพื้นที่ลาดชันและมี
ความเส่ียงที่จะเกดิฤดูฝน
๒) จดัท าแนวกั้นดิน หรือเท

ยานพาหนะ โดยมีการด าเนิน
การแผ้วถางก าจดัวัชพืชเศษ
ใบไม้ใบหญ้าแห้งให้เป็นแนว
เพื่อป้องกนัการลุกลามของไฟ
ป่าจากพื้นที่ขา้งเคียง  ตาม
แนวร้ัว
๕) มีการจดัหาและจดัเตรียม
อปุกรณ์ เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับ
ป้องกนัและดับไฟป่า โดย
น าไปติดต้ังตามจดุต่างๆ
ภายในพื้นที่ เพื่อให้เกดิความ
คล่องตัวในการน าไปใช้ ใน
กรณีเกดิเหตุ 
๖) มีการจดัท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานส าหรับเจา้หน้าที่
กรณีเกดิเหตุภัยพิบัติอคัคีภัย 
อทุกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย
๗) ได้มีการขอความร่วมมือ
กลุ่มงานที่ใช้งานรถบรรทุกน้ า
เป็นประจ า หลังจากเสร็จส้ิน
ภารกจิส ารองน้ าให้มีปริมาณ

พื้นปูนเพื่อป้องกันการ
พงัทลายหน้าดิน

เพียงพอและเตรียมความ
พร้อมไว้ หากกรณีเกดิเหตุ
อคัคีภัยไฟป่า
๘) มีการจดัอบรมและซักซ้อม
แผนการอพยพสัตว์ในกรณี 
เกดิเหตุอคัคีภัย
 ๙) จดัการอบรมในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๘ และได้ท า
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การซ้อมแผนไปเมือ่วันที่  ม.ค.
 59 ที่ผ่านมา
๑๐) มีการจดัเตรียมอปุกรณ์
ส าหรับจบับังคับสัตว,์ 
อปุกรณ์ส าหรับใช้อพยพสัตว,์ 
อปุกรณ์ส าหรับควบคุมเหตุเมือ่
เกดิภัยพิบัติ ให้เตรียมพร้อม
ใช้งานเมือ่เกดิเหตุ
๑๑) การจดัท าประกนั
อคัคีภัยขณะนี.้ได้ท าการสรุป
สินทรัพย์
ประกนัภัย รวมมูลค่าทั้งส้ิน 
918.8445 ล้านบาท

 - ภัยจากพายลุมแรง/น้ าท่วม
1) ได้มีการติดตามการคาด
การและพยากรณ์สภาพ
อากาศเป็นประจ า จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะ
เป็นกรมอตุุวิทยา กรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย ทุก
วันเพื่อติดตาม หากกรณีจะ
เกดิวาตภัยหรืออทุกภัยในเขต
พื้นที่จงัหวัดเชียงใหม่
2) เขา้ร่วมประชุมกบัหน่วย
งานที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่เพื่อ
เป็นส่วนหนึง่ในการก าหนด
แผนการในการป้องกนั แกไ้ข
ปัญหาอนัอาจจะเกดิจาก
อทุกภัยหรือวาตภัย เช่น
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เทศบาลต าบลหนองควาย 
เทศบาลเมืองแม่เหียะ ทั้งยงั
ร่วมประชุมเพื่อจดัท า
แผนพัฒนาพื้นที่เป็น
ประจ า อนัจะเป็นการบูรณา
การการท างานร่วมกนักบั
หน่วยงานโดยรอบ เพื่อ
ป้องกนัภัยทางธรรมชาติ
ร่วมกนั อาทิ เทศบาลต าบล
หนองควาย เทศบาลเมืองแม่
เหียะ
3) ในช่วงฤดูฝนเพื่อเป็นการ
ป้องกนัอนัตรายที่อาจจะเกดิ
จากลม ฝนท าให้เกดิความ
เสียหายต่อทรัพยสิ์นของ
ผู้ใช้บริการและป้องกนัไม่ให้
เกดิผลกระทบต่อการให้บริการ
ได้มีการส ารวจและตัดกิ่งต้นไม้
ต่างๆ ในพื้นที่ และส ารวจ
ทางน้ าไหลในบริเวณเพื่อให้
น้ าสามารถระบายได้สะดวก
ในฤดูฝน
4) ในช่วงฤดูฝนนีย้งัไม่เกดิภัย
จากพายลุมแรงหรือน้ าท่วม
ในพื้นที่แต่อยา่งใด

 - ภัยจากดนิถล่ม ดนิสไลท์ 
ในฤดฝูน
1) ส ารวจและจดัแบบเพื่อ
ป้องกนัดินสไลด์ที่จะกระทบ
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ต่อสวัสดิภาพสัตว์แล้ว
บางส่วนแสดง เช่นส่วนแสดง
กวางผา เลียงผา แต่ทั้งนี้
เนือ่งจากการด าเนินการยงัไม่
สามารถด าเนินการได้อยา่ง
เต็มที่ เนือ่งจากอยู่ระหว่าง
ศึกษาเพื่อจดัท าผังแม่บทชอง
ที่ปรึกษาฯ จงึต้องรอผล
การศึกษาแล้วเสร็จกอ่น โดยมี
ระยะเวลาด าเนินการ 300 วัน
2) ในช่วงฤดูฝนยงัไม่เกดิภัย
จากดินถล่ม ดินสไลด์ในพื้นที่
แต่อยา่งใด แต่ทั้งนีย้งัมีบาง
จดุที่อาจจะต้องจดัท าแนว
ป้องกนัดินสไลด์ในอนาคต 
โดยค านึงถงึความสอดคล้อง
กบัผังแม่บทภูมิสถาปัตยกรรม 
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - ไม่มีการเกดิภัยธรรมชาติใน
พื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๑0. ความปลอดภัย
ของผู้มาใช้บริการ
ศูนยป์ระชุมฯ

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

ศูนยป์ระชุมฯ 3 3 9 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
 1) มีการติดป้ายแจง้เตือนใน
จดุอนัตรายหรือห้ามเขา้
 2) มีการตรวจเช็ค อปุกรณ์ 
และก าหนดวิธีการใช้ติดตาม
จดุอปุกรณ์ต่างๆ เพื่อง่ายต่อ
การใช้ง่ายกรณีเกดิเหตุ
 

1) ด าเนินการจดัท าและติด
ป้ายแจง้เตือนในจดุอนัตราย
หรือห้ามเขา้
2) ท าการตรวจเช็ค อปุกรณ์ 
และติดป้ายก าหนดวิธีการใช้
ติดตามจดุอปุกรณ์ต่างๆ เพื่อ
ง่ายต่อการใช้ง่ายกรณีเกดิเหตุ

3 2 6 ปานกลาง 12 เดือน
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

3) มีการแลกบัตรเขา้ออกอยา่
สม่ าเสมอ
4) มีการฝึกซ้อมแผนการ
อพยพ กรณีที่เกดิเหตุไฟไหม้ 
แผ่นดินไหว

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ
 2558)
 - มีการแจง้ของหายจ านวน 
10 คร้ัง 
 - มีการเกดิอบุัติเหตุ คือ เดิน
ชนกระจก ตกบันได และล่ืนล้ม

3) มีการแลกบัตรเขา้ออก
อยา่งสม่ าเสมอ
4) ท าการติดป้ายเตือน
บริเวณที่มีความช ารุดเพื่อ
ป้องกนัมิให้มีการเขา้ไปใน
บริเวณที่มีความเส่ียงการเกดิ
อบุัติเหตุ
5) ส ารวจบริเวณจดุเส่ียงที่
อาจเกดิการสะดุดหรือล่ืนล้ม 
โดยให้ด าเนินการซ่อมแซม
ทันที และท าความสะอาดพื้น
ให้แห้งอยู่เสมอ
6) จดัระเบียบจราจร โดยให้มี
จราจรประจ าจดุลานจอดรถ
กรณีมีงานเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แกผู้่มาใช้บริการ
7) ติดป้ายเตือน กรุณา
ส ารวจทรัพยสิ์นและของมีค่า
กอ่นออกจากห้อง (ห้องน้ า
และห้องประชุม)
8) เพิ่มก าลัง รปภ. และ
ความถี่ในการเดินตรวจตราบ 
ในช่วงมีการจดังาน
9) แจง้ให้ผู้รับเหมาที่เขา้มา
ปฏิบัติงานใส่เขม็ขดัเซฟต้ีและ
ห้ามนัง่ร้านที่สูงเกนิ 2 ชั้น ใส่
ล้อเล่ือน
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - ไตรมาสที่ 1 ไม่มีอบุัติเหตุ
และการแจง้ของหายจาก
ผู้เขา้ร่วมงาน
 - ไตรมาสที่ 2 ไม่มีอบุัติเหตุ
แต่มีแจง้ของหายและทรัพยสิ์น
เสียหาย จ านวน ๖ คร้ัง
 - ไตรมาสที่ 3  มีอบุัติเหตุ
เนือ่งจาก ลูกค้าถอยรถชนกนั
จ านวน 1 คร้ัง  และ
ผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงาน ตก
นัง่ร้าน จ านวน 1 คร้ัง และมี
การแจง้ของหายจ านวน 5 
คร้ัง  สามารถติดตามหาคืน
เจา้ของได้ 2 คร้ัง
 - ไตรมาสที่ 4   ไม่มี
อบุัติเหตุแต่มีการแจง้ของหาย
จ านวน 4 ราย คนร้ายได้ทั้ง 4
 คร้ัง และส่งเร่ืองให้ต ารวจ
พื้นที่ด าเนินการสืบหาผู้ร้าย
แล้ว

๑1. จ านวน
ผู้ใช้บริการศูนย์
ประชุมฯ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (ครั้ง)

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

ศูนยป์ระชุมฯ 3 3 9 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
 1) เพิ่มรูปแบบการจดั Event
 ให้มีการมาใช้บริการศูนย์
ประชุมฯ เพิ่มขึ้น
 2) มีการจดัท าโปรโมชั่นหรือ
 Package เพื่อเป็นทางเลือก
ในการเขา้มาใช้บริการ

  1) จดัประชุมผู้เกี่ยวขอ้งใน
ธุรกจิ MICE ใน จ.เชียงใหม่ 
เพื่อขอขอ้มูลจดัท าจดุ one 
stop service เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลเกี่ยวกบั ราคา จ านวน
ที่พัก ผู้ประกอบการรถเช่า  
ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
เพื่อน าเสนอประกอบการขาย

1 2 2 ต่ า 12 เดือน
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ
 2558)
 - มีการเขา้ใช้บริการศูนย์
ประชุมฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จ านวน 76 คร้ัง
 - เป้าหมายการเขา้ใช้บริการ
ศูนยป์ระชุมฯ ในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 คือ 100 คร้ัง

ให้แก่ผู้สนใจมาเช่าพื้นที่ศูนย์
ประชุม 
 2) มีการจัดท าโปรโมชั่นหรือ 
Package เพื่อเป็นทางเลือกใน
การเข้ามาใช้บริการแบบครบ
วงจร ประกอบด้วย ราคาพื้นที่
พร้อมอาหาร เป็นต้น
 3) ติดตามกลุ่มลูกค้าเก่าที่มา
ใช้บริการเพื่อให้เกิดการใช้
บริการซ้ า 

สรปุผลการบรหิารความเสี่ยง
 - ณ 30 ก.ย. 59 มีการเข้าใช้
บริการศูนยป์ระชุมฯ จ านวน 
99 คร้ัง 

12. สัตวห์ลุดจาก
ส่วนแสดง,
คอกกักสัตว์

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง.เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

1 5 5 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
1) มีระบบ Preventive 
Maintenance กรงเล้ียงสัตว์
และส่วนแสดงสัตว์ตามคู่มือ
การปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่
บริหารสวัสดิภาพสัตว์
2) จดัอบรมและฝึกทบทวน
มาตรการป้องกนัเหตุสัตว์หลุด
 และแผนการจดัการกรณีสัตว์
ดุร้ายหลุด
3) การปล่อยสัตว์ชนิดใหม่
เขา้สู่ส่วนแสดง หรือการเทียบ
สัตว์ใหม่เขา้ด้วยกนั ต้องแจง้
ให้สัตวแพทยท์ราบทุกคร้ัง

1) มีการตรวจความเรียบร้อย
คอกกกัและส่วนแสดงอยู่เป็น
ประจ าโดนเจา้หน้าที่ประจ า
คอก มีการจดบันทึกหรือท า
แบบฟอร์มที่เป็นระบบ
สามารถตรวจสอบยอ้นหลังได้
เป็นบางส่วนแสดง
2. การจดัอบรมแนวทางการ
วางแผนการท างานเมือ่เกดิ
เหตุสัตว์หลุด และการใช้
อาวุธปืนเพื่อยงัยั้งสัตว์ดุร้ายไป
เมือ่วันที่ 19 ม.ค. 59
3. การปล่อยสัตว์ใหม่เขา้หา
กนัส่วน มากแล้วถา้เป็นสัตว์

3 1 3 ปานกลาง 12 เดือน
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

เพื่อจะได้เตรียมคนไว้พร้อมรับ
เหตุการณ์ฉกุเฉนิ

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ
 2558)
 - มีเหตุสัตว์หลุดที่ได้รับแจง้
จ านวน 9 คร้ัง 
เป็นสัตว์อนัตราย  จ านวน 3 
คร้ัง (เสือพูม่า 2 คร้ัง กระทิง
 1 คร้ัง) 
และสัตว์ไม่อนัตราย จ านวน 6
 คร้ัง (หมีขอ 1 คร้ัง นกแกว้
มาคอว์ 3 คร้ัง กวาง 2 คร้ัง)

อนัตราย เช่น เสือ สิงโต หมี
เป็นต้น จะมีการแจง้สัตวแพทย์
ให้ทราบล่วงหน้ากอ่นปล่อย 
1-2 วัน  แต่สัตว์ชนิดอื่นๆที่มี
ความอนัตรายไม่มาก กไ็ม่มี
การแจง้ให้สัตวแพทยท์ราบ

 สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - ไตรมาสที่ 4 ไม่มีเหตุสัตว์
หลุด ( ไตรมาสที่ 1 มีสัตว์
หลุด 3 คร้ัง, ไตรมาสที่ 2 มี
สัตว์หลุด 5 คร้ัง, ไตรมาสที่ 3
 ไม่มีเหตุสัตว์หลุด)

13. อุบัตเิหตจุาก
การใช้ยานพาหนะ
นอกสถานที่

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง. 
เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี/ศูนย์
ประชุมฯ/

ส านัก
บริหารงาน

กลาง/
ส านักพ ฒนา
ธรุกิจและ

โครงการพิเศษ

4 1 4 ปานกลาง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
 - มีคู่มือใช้งานรถยนต์ และ
การตรวจเช็ครถกอ่นและหลัง
การใช้งาน
 - มีสมุดเบิก,บันทึกควบคุม
การใช้งาน และอนุญาตการใช้
งานรถยนต์
 - จดัท าประกนัภัยรถยนต์
 - มีเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบ
และตรวจสอบกอ่นและหลัง
การใช้งานที่ชัดเจน และผู้ขบั
ขี่ต้องมีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ
 2558)
 - รถยนต์เกง๋ของเชียงใหม่

1) แจง้ให้ผู้ใช้รถศึกษาคู่มือใช้
งานรถยนต์ และการตรวจเช็ค
รถกอ่นและหลังการใช้งาน
โดยสม่ าเสมอ
2) มีการจดัสมุดควบคุมการ
เบิกจา่ยรถยนต์ และบันทึก
ชื่อผู้รับผิดชอบน ายานพาหนะ
 ไปใช้งานชัดเจนทุกคร้ัง
 3) มีการจดัท าประกนัภัย
รถยนต์
 4) มอบหมายเจา้หน้าที่ที่
รับผิดชอบและตรวจสอบกอ่น
และหลังการใช้งานที่ชัดเจน 
และผู้ขบัขี่ต้องมีใบอนุญาตขบั
ขี่รถยนต์

3 1 3 ปานกลาง 12 เดือน
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ไนท์ซาฟารีเกดิอบุัติเหตุจาก
การใช้ภายนอก จ านวน 1 
คร้ัง สาเหตุจากกิ่งไม้ตกใส่
กระจกรถ
 - รถเช่าของส านักบริหารงาน
กลางเกดิอบุัติเหตุจากการใช้
ภายนอก 1 คร้ัง
 - รถเช่าของศูนยป์ระชุมฯ 
เกดิอบุัติเหตุการใช้ภายนอก
แบบมีคู่กรณี 6 คร้ัง และไม่มี
คู่กรณี 5 คร้ัง 
 - รถเช่าของ สพพ. เกดิ
อบุัติเหตุจากการใช้ภายนอก 
1 คร้ัง และส่งซ่อมท าสี 2 คร้ัง

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - ไตรมาสที่ 1 ไม่มีอบุัติเหตุ
จากการใช้ยานพาหนะ
ภายนอกของ สพค.
 - ไตรมาสที่ 2 ไม่มีอบุัติเหตุ
จากการใช้ยานพาหนะ
ภายนอกของส านักบริหารงาน
กลางและศูนยป์ระชุมฯ แต่มี
การเกดิอบุัติเหตุจากการใช้
ยานพาหนะภายนอกของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 โดยวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๙ 
รถยนต์กระบะของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีเกดิอบุัติเหตุจาก
การใช้ภายนอก มีคู่กรณี ๑ 
คร้ัง (คู่กรณียอมชดใช้) และรถ
เช่าของ สพพ. เกดิอบุัติเหตุ
จากการใช้ภายนอก 3 คร้ัง 
แบบไม่มีคู่กรณี 1 คร้ัง มี
คู่กรณี 2 คร้ัง

   - ไตรมาสที่ 3 ไม่มีอบุัติเหตุ
จากการใช้ยานพาหนะ
ภายนอกของ สพค.
 - ไตรมาสที่ 4 ไม่มีอบุัติเหตุ
จากการใช้ยานพาหนะ
ภายนอกของ สพค.
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

๑4. ความไม่มี
เสถียรภาพของ
ระบบ IT

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง. 
เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี/ศูนย์
ประชุมฯ/

ส านัก
บริหารงาน

กลาง/
ส านักพ ฒนา
ธรุกิจและ

โครงการพิเศษ

1 3 3 ปานกลาง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
1) หาผู้ให้บริการ Internet 
ส ารองเพื่อให้มีการป้องกนั 
สัญาณใดสัญญาณหนึง่หลุด
2) จดัท าตารางการตรวจสอบ
อปุกรณ์ ทั้ง hardware และ 
Software
3) ให้เพิ่ม band width ของ
ศูนยป์ระชุมฯ
 

1) จดัท า link Internet ส ารอง
ของศูนยป์ระชุม เรียบร้อยแล้ว
2) ด าเนินการจา้งบริษัท A&A
 Neo Technology จ ากดั 
เพื่อท าการตรวจสอบอปุกรณ์
 Hardware และ Software 
ในระยะเวลา 10 เดือน 
เรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - ไตรมาสที่ 1 ไม่มีปัญด้าน
ระบบ IT และการใช้งานของ
ระบบ Internet 
- ไตรมาสที่ 2 ระบบการใช้ 
Intenet Down จ านวน 1 
คร้ัง ประมาณ 20 นาที 
เนือ่งจากมีการ Config ระบบ
 แล้วมีผลกระทบกบั Software

3 1 3 ปานกลาง 12 เดือน

 - ไตรมาสที่ 3 website ของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 และระบบ AEC (การ
จ าหน่ายบัตร) Down จ านวน
 1 คร้ัง ประมาณ 38 ชั่วโมง 
เนือ่งจากกระแสไฟฟ้าดับ 
ภายในพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี และระบบไฟฟ้าส ารอง
 (Generator) ของงานไฟฟ้า
ก าลังไม่ท างานท าให้อปุกรณ์ 
Hardware ของ Server ที่
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเดน็ความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสีย่ง
ระดบัความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดบัความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ควบคุมระบบเกดิการเสียหาย
- ไตรมาสที่ 4 ระบบ AEC  
Down จ านวน 1 คร้ัง 
ประมาณ 15 นาที เนือ่งจาก 
Server ฐานขอ้มูลของระบบมี
การ Restart เอง โดยมีการ
อพัเดทการท างานของระบบ 
Windows จงึท าให้การ
ท างานของระบบบางตัวไม่
ท างาน ได้ด าเนินการ Config 
ระบบในการท างานแล้วเพื่อ
ป้องกนัเหตุดังกล่าว
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S

S

O

1. ผลการด าเนินงานในภาพรวมยังไม่เป็นไป
ตามแผนกลยุทธ์หลักขององค์กร

2. EBITDA ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมนิ

เกณฑ์การประเมนิความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ทวีี,ส่ือทกุแขนง,ออนไลน์
4 = หนังสือพมิพภ์ายในประเทศ
3 = โซเชียลวงกวา้ง
2 = โซเชียลวงแคบ
1 = เกิดการวจิารณ์

ประเดน็ความเสี่ยง
ประเภท

ความเสี่ยง

3. อุบัติเหตุและอันตรายจากการให้บริการ
นักท่องเทีย่วของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โอกาส ผลกระทบ

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง EBITDA ในระดับคะแนนที่      
  1 (EBITDA ลดลง 10% จากป ี2558) =7.30
4 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง EBITDA ในระดับคะแนนที่      
  2 (EBITDA ลดลง 5% จากป ี2558) = 7.70
3 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง EBITDA ในระดับคะแนนที่      
  3 (EBITDA เทา่กับป ี2558) = 8.11
2 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง EBITDA ในระดับคะแนนที่      
  4 (EBITDA เพิ่มขึ้น 5% จากป ี2558) = 8.52
1 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง EBITDA ในระดับคะแนนที่      
  5 (EBITDA เพิ่มขึ้น 10% จากป ี2558) = 8.92

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = มีแนวโน้มวา่จะยุบเลิก/ปรับย้าย
4 = ถูกประเมินผลการด าเนินงานจากหน่วยงานภายนอก
3 = ไม่มีผลงานที่ส าเร็จของการด าเนินงานเปน็ที่ประจักษต่์อ
      หน่วยงานที่รับรายงาน
2 = ไม่บรรลุเปา้หมายตามตัวชี้วดัการจัดท างบประมาณประจ าปี
1 = ไม่เกิดผลกระทบ



เกณฑ์การประเมนิ
ประเดน็ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส ผลกระทบ
O

O

S6. รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์ประชุมฯ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/แผนทีก่ าหนด

5. การขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

4. เจ้าหน้าทีข่องเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับ
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง รายได้ของศูนย์ประชุมฯ 
       ในระดับคะแนนที่ 1
4 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง รายได้ของศูนย์ประชุมฯ 
       ในระดับคะแนนที่ 2
3 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง รายได้ของศูนย์ประชุมฯ 
       ในระดับคะแนนที่ 3
2 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง รายได้ของศูนย์ประชุมฯ 
       ในระดับคะแนนที่ 4
1 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง รายได้ของศูนย์ประชุมฯ 
       ในระดับคะแนนที่ 5

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = เจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายแก่ชีวติ
4 = เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวยัวะ
3 = เจ้าหน้าที่ได้รับพกัรักษาตัวที่โรงพยาบาล
2 = เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ จึง
น าส่งโรงพยาบาล
1 = เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ไม่มีน้ าใช้ส าหรับกิจกรรมการใหบ้ริการ และการปฏบิติังานของ
       ส านักงานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี
4 = ไม่มีน้ าใช้ส าหรับการใหบ้ริการ เช่น บา้นพกั หอ้งน้ า
3 = ไม่มีน้ าใช้ส าหรับการปฏบิติังาน เช่น การดูแลสัตว ์รดน้ าต้นไม้
2 = ไม่มีน้ าใช้ส าหรับการปฏบิติังานบางส่วน
1 = ไม่ส่งผลกระทบใดๆ



เกณฑ์การประเมนิ
ประเดน็ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส ผลกระทบ
O

O

O

O10. ความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ
ศูนย์ประชุมฯ

7. สุขอนามัยของผู้ใช้บริการร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

9. ภัยธรรมชาติ จากอัคคีภัย อุทกภัย และวาต
ภัย

8. สัตว์ป่วยและตายแบบผิดปกติ จากอุบัติเหตุ 
โรคระบาด และความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = เชียงใหม่ไนทซ์าฟารีปดิใหบ้ริการท าการต้ังแต่ 1 วนั
4 = เชียงใหม่ไนทซ์าฟารีปดิใหบ้ริการกิจกรรมทกุกิจกรรม /นักทอ่งเที่ยวและ
บคุคลภายนอกต้องออกจากพื้นที่
3 = เชียงใหม่ไนทซ์าฟารีปดิใหบ้ริการบางกิจกรรม
2 = เกิดผลกระทบ แต่ยังเปดิใหบ้ริการตามปกติ
1 = ไม่เกิดผลกระทบต่อการใหบ้ริการ

5 = ทวีี,ส่ือทกุแขนง,ออนไลน์
4 = หนังสือพมิพภ์ายในประเทศ
3 = โซเชียลวงกวา้ง
2 = โซเชียลวงแคบ
1 = เกิดการวจิารณ์

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = มูลค่าความเสียหาย มากกวา่ 1,000,000 บาท
4 = มูลค่าความเสียหาย 200,001 - 1,000,000 บาท
3 = มูลค่าความเสียหาย 50,001 - 200,000 บาท
2 = มูลค่าความเสียหาย 5,001-50,000 บาท 
1 = มูลค่าความเสียหาย น้อยกวา่ 5,000 บาท

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ผู้มาใช้บริการได้รับอันตรายแก่ชีวติ
4 = ผู้มาใช้บริการได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวยัวะ
3 = ผู้มาใช้บริการได้รับพกัรักษาตัวที่โรงพยาบาล
2 = ผู้มาใช้บริการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
จึงน าส่งโรงพยาบาล
1 = ผู้มาใช้บริการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้



เกณฑ์การประเมนิ
ประเดน็ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส ผลกระทบ
O

O

O

 O

11. จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์ประชุมฯ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (คร้ัง)

14. ความไม่มีเสถียรภาพของระบบ IT

13. อุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะนอกสถานที่

12. สัตว์หลุดจากส่วนแสดง,คอกกักสัตว์

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ไม่สามารถใช้งานได้ 3 ชม.
4 = ไม่สามารถใช้งานได้ 2 ชม.
3 = ไม่สามารถใช้งานได้ 1 ชม.
2 = ไม่สามารถใช้งานได้ 30 นาที
1 = ไม่สามารถใช้งานได้ 15 นาที

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ทวีี,ส่ือทกุแขนง,ออนไลน์
4 = หนังสือพมิพภ์ายในประเทศ
3 = โซเชียลวงกวา้ง
2 = โซเชียลวงแคบ
1 = เกิดการวจิารณ์

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = มูลค่าความเสียหาย เกิน 100,000 บาท
4 =  มูลค่าความเสียหาย 50,001 - 70,000 บาท
3 =  มูลค่าความเสียหาย 30,001 - 50,000 บาท
2 =  มูลค่าความเสียหาย 10,001 - 30,000 บาท
1 =  มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 10,000 บาท

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ส่งผลต่อการหารายได้ต่ ากวา่เปา้ 50%
4 = ส่งผลต่อการหารายได้ต่ ากวา่เปา้ 40%
3 = ส่งผลต่อการหารายได้ต่ ากวา่เปา้ 30%
2 = ส่งผลต่อการหารายได้ต่ ากวา่เปา้ 20%
1 = ส่งผลต่อการหารายได้ต่ ากวา่เปา้ 10%




